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НАВЕСИ ЗА ВЕЛОСИПЕДИ

Tип строителен елемент
размери 

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3724 Базов навес без странични и задна страни 2500 x 2635 x 2170 4 486,58 5 383,90

3725 Навес – пристройка без странични и задна страни 2500 x 2635 x 2170 3 580,50 4 296,60

3726 Странична стена – от две части 967 x 1750 x 20 1 043,67 1 252,40

3727 Задна стена за базов навес – от две части 1150 x 1750 x 20 1 164,33 1 397,20

3728 Задна стена за допълнителен навес – от две части 1150 x 1750 x 20 1 164,33 1 397,20

3729 Стойка за велосипеди 6 места 833,00 999,60

Навеси за велосипеди – “VOUTE”
Конструкция:
- Колони от поцинкована стомана 80 х 80 мм, степенките са приспособени за монтаж върху фундаментна плоча (крепежните

елементи са част от комплекта).

- Дълбочина: 2170 мм, височина: 2635 мм, широчина: 2500 мм.

Покрив:
- Рамката на покрива е изработена от алуминиев профил. Покривът се състои от полупрозрачен поликарбонат, обработен да

ограничава проникването на UV- лъчи, дебелина 6 мм.

Странични стени:
- Рамката на страничните стени е изработена от алуминиев профил. Самите стените са изработени от полупрозрачен поликарбонат,
обработен да ограничава проникването на UV- лъчи. Страничните стени, както и задната стена се състоят от две части. 

Обработка на повърхността и монтаж:
- Крайна обработка на повърхността на навеса в цветове по RAL. Навесите се доставят в разглобено състояние. 

Лесен монтаж според приложената инструкция.

Вариант за външна употреба-
закрит проход

Конструкционна схема.

Навес за велосипеди – икономичен
- Конструкцията на навеса се състои от алуминиеви профили с Ø 50 мм.

Стоките са предназначени за бетониране във фундаментната основа.
Сглобяема конструкция с помощта на преходни тръбни профили от 
алуминиева отливка, които се застопоряват с помощта на неръждаеми
болтове (част от комплекта). 

- Покривът и стените са изработени от полупрозрачен поликарбонат 
с дебелина 10 мм, обработен срещу проникване на UV- лъчи. 

- Доставя се в демонтирано състояние без стойка за велосипеди. Лесен
монтаж според приложената инструкция.

Алтернативно решение

Tип строителен елемент
размери 

(мм)
цена (лв)
без ДДС

цена (лв)
с ДДС

3730 Базов модул 2580 x 2150 x 1977 3 421,17 4 105,40

3731 Допълнителен модул 2580 x 2150 x 1977 2 472,17 2 966,60

3732 Стойка за велосип.-поцинкована 5 места 303,25 363,90

Вариант на базов 
и допълнителен модул.
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